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כניסת שבת: 16:25ידיעון בית-אל 

יציאת שבת: 17:40

י“ג בשבט תשע“ט

פרשת בשלח-שבת שירה 

ביטחון

בנוגע  מרכז  פיקוד  מפקד  פדן,  נדב  האלוף  עם  נפגשנו 

כי המחסום  ביקשנו בכל תוקף  פוקוס,  לפתיחת מחסום 

מבחינה  העניין  חומרת  את  בפניו  והדגשנו  סגור  יישאר 

נפתח  המחסום  רוחנו,  ולמורת  הרב  לצערנו  ביטחונית. 

ביציאה מרמאללה בין השעות 10:00-22:00 למעבר של 

לכלל  סגור  יישאר  המחסום  לעכשיו  ונכון  דיפלומטים, 

האוכלוסייה. כמו כן, הזמנו את האלוף לסיור ביישוב על 

מנת לעבות את מרכיבי הביטחון של היישוב אשר רובם 

מורכבים מאמצעים טכנולוגיים מתקדמים וכן העלנו בפניו 

את נושא הסדרת כביש הגישה ליישוב או יצירת חלופה 

נוספת, האלוף הבטיח לסייע לנו בנושאים האלו. 

כבישים 

בשבוע שעבר חנכנו את כביש הטבעת המזרחית )4370( 

שמר  נעמי  מנהרת  דרך  לירושלים  בנימין  את  המחבר 

טובה.  בשעה  לתנועה  נפתח  אשר  הצרפתית  והגבעה 

עומסי  על  משמעותי  באופן  תקל  הכביש  של  פתיחתו 

בנימין  מכיוון  ולבאים  העיר  של  הצפוני  בחלק  התנועה 

ובית-אל דרך מחסום חיזמא. 

עבודתו  על  כץ  ישראל  התחבורה,  לשר  הודיתי  בטקס 

תשתיות  ושדרוג  שיפור  של  שנים  עשר  במשך  המסורה 

בבית-אל  הרבים  הפרויקטים  ועל  ישראל,  מדינת  בכל 

טיילת  בנות,  בי"ס  כיכר  כגון:  בזכותו,  לפועל  שיצאו 

והסדרת צומת גבעת אסף. הודינו גם לשר לביטחון פנים, 

גלעד ארדן, על חיזוק מערך ביטחון הפנים ועל תקצוב 

אבטחת המעברים, שבזכות תקצוב זה התאפשרה פתיחת 

המעבר,  אבטחת  של  תקציביים  אילוצים  בשל  הכביש. 

הכביש נפתח לתנועת ישראלים בימים ראשון עד חמישי 

בין השעות 5:00-24:00. אנו ממשיכים כל הזמן לפעול על 

מנת לקדם את מערכת הכבישים באזור בית-אל ולאפשר 

הצפי  לנוכח  בפרט  יותר,  טובה  חיים  איכות  לתושבים 

בגידול האוכלוסייה בשל בינוי מאות יחידות דיור ביישוב. 

שבת שלום!

שי אלון, ראש המועצה.

מוקד עירוני ובטחוני בית-אל: 02-9700555  

דורון דהן-שוטר: 0586-663348 

משטרת בנימין: 02-9706444 מוקד חירום איזורי: 1208

חומרים לידיעון יש לשלוח למייל הידיעון עד ליום שלישי בשעה 12:00.

  www.bet-el.info :אתר המועצה 

תשע“ט-תש“פ 2019-2020 

  הלבשה  חשמל  אנסטלציה  בניה  חשמל  כלי בית  סופר סתם  אימון אישי  ספרים  מטפלים  אומנות 

  פרחים  יודקה גז                              דלק  גינון  חוגים                       קוסמטיקה   מחשבים  ייעוץ   

 חד פעמי  הדברה   תספורת הסעות צילום גישור

רהיטים  ציוד משרדי   מזון  אופנים גמחי“ם

עריכה לשונית  עיצוב  דפוס  מתנות   סת“ם מאפיה 

 מכירות  תפירה  אדריכלות   שיפוצים  בריאות טיפול טבעי לידה  מוצרי בריאות   מרפאת שיניים  

 עריכת דין  פיננסים  

       מזגנים  אופטיקה
          מכירות  תפירה  

                אדריכלות  
                    

             שיפוצים   

מעל ל-150 עסקים כבר הבטיחו את מקומם באלפון החדש!          ומה אתכם? 

עוד לא התעוררתם? מיקומים אחרונים!

לפרסום: התקשרו עכשיו! 
עוזיאל סבתו, 0544-350507
alphon2019.2020@gmail.com

כל העסקים - כל נותני השירותים - כל התושבים
באלפון החדש!

פרטים בעמוד 16

שינוי תחנה בגבעת אסף

העצירה   –  20.1.19 תשע"ט,  בשבט  י"ד  מתאריך  החל 

בצומת גבעת אסף משתנה.
מצב ישן – כניסה לרחבה בגבעת אסף.

ימינה  הפנייה  לפני   60850 תחנה  ביטול   - חדש  מצב 
לכביש 60 לבאים מבית אל.

· כל קווי השרות המגיעים מירושלים עוצרים אחרי צומת 
גבעת אסף )הרמזור( תחנה חדשה 31350.

לקווים 461, 462, 463, 464, 466, 467, 270.
· כל הקווים המגיעים לירושלים עוצרים אחרי צומת גבעת 

אסף )הרמזור( תחנה חדשה 61351. 
לקווים 461, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 477, 140, 

.270 ,269 ,141

שבת שלום! 

רותם יפה, מזכירת גזבר, מנהלת רכש ופרוייקטים 
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צור,  מינה  בבית   15:30 בשעה  בשבת  לנשים  תהלים 

שכונת דוד. 

שיעור פרשת השבוע לנשים בשכונה א' יתקיים השבת 

בשעה 12:40 בבית צילה ספרא, רחוב תדהר 8.

שיעור לנשים בשבת, לעילוי נשמת בשמת ז"ל, יתקיים 

בבית משפחת ספרא, בשעה 15:40 מאת הרב זיו רווה. 

אמירת תהילים בשעה 15:30.

יתקיים  דנה  יהודה  הרב  מאת  בשבת  לנשים  שיעור 

בשעה 13:15 בבית הכנסת 'אוהל חיים'.

שיעור לנשים בפרקי אבות, 'על הסדר', בכל יום ראשון 

20:30-21:30 בבית הכנסת 'אוהל חיים'. מוו  בין השעות

סרת השיעור: ענת גרינוולד. באנה בשמחה!

 The English Shabbat Shiur will be by guest, our
 cousin, Rav Micha Hyman in memory of  Lillian
 Klaff  (Leah bat Meir Leib) on her 11th yeretzeit
 at our home, 7 Teana, Nitzanit at 3:30. Open to
both men and women.  Debbie Dan.

הורים לילדי הגנים
ליום  עד  תימשך  תש"פ  לשנת  לגנים  הרישום  תקופת 

ראשון, כ"א בשבט, 27.1.
יש להירשם דרך הקישור שמופיע באתר המועצה  

מראש,  בתיאום  חינוך  במחלקת  או   www.bet-el.info  
בטלפון 9700512.

הורים שמגיעים לרשום במזכירות יש לבוא עם ת.ז. והספח 
שבו מופיע הילד.

יש לבצע רישום בכל שנה מחדש בכל שכבות הגיל.
להלן תאריכי הלידה של חייבי הרישום לשנת הלימודים תש"פ: 

גיל 3: גן טרום טרום חובה: 1/1/16 - 31/12/16
גיל 4: גן טרום חובה: 1/1/15 - 31/12/15

גיל 5: גן חובה: 1/1/14 - 31/12/15
נא להקפיד על רישום כל הפרטים במדויק ובזמן.

הזדרזו להירשם!
בברכה, ליאת טדגי, מנהלת גיל הרך.

עדכונים לתושבים בשוטף ובאירועים מיוחדים

כחלק מהתייעלות השירות והמידע לתושבים אנו מתכננים 

ולאירועים  שוטפים  לדיווחים  ווצאפ  קבוצות  לבנות 

מיוחדים וחירום. 

ניתן להתקשר למוקד, לטלפון מספר: 02-9700555 על 

ניתן לשלוח  נכון.   לוודא שהטלפון שלכם מעודכן  מנת 

batelw@bet-el.muni.il מייל לכתובת

את עדכון או הבדיקה ניתן יהיה לעשות עד לתאריך 31.1.19.

תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה!

אליהו מרגל, 

שלום לכולם.  מנהל מוקד בית-אל.
אירועי ט"ו בשבט לפנינו. בהצלחה לתנועות הנוער! תהנו!
אני מקדם בברכה את דוד וקסמן רכז הנוער החדש של 

ז-ח בנים!
אנו מקיימים ישיבות תכנון על חג הפורים. 

מחפשים  אנחנו  מכינים,  הנוער  שרכזי  מהפעילויות  חוץ 
לנו  ויעזרו  פורים  בליל  היישוב  ברחבי  שיסיירו  זוגות 
שהלילה יעבור בשלום. זוגות המעוניינים להתנדב לדבר 

חשוב זה, שיפנו אליי. מתניה שנרב, 0548-105372.

אולפנת תאיר

השבוע זכינו לסיים בהצלחה מחצית ראשונה לשנת התשע"ט.

קצת מהחוויות שהיו לנו: יצאנו לטיול שנתי במדבר יהודה ולסיור 

מעניין בבקעה כחלק מתכנית "קום והתהלך- ארץ התנ"ך".

בנוסף, כל חודש פעלה וועדה של כמה תלמידות שהכינה 

פעילויות לכל האולפנה שקשורה לאותו החודש.

הייתה מסיבת חנוכה כייפית וטקס עשרה בטבת מהמם 

שכיתה י"א ארגנה.

וכמובן, חוץ מפעילויות חברתיות, טיולים ומסיבות שהיינו 

שותפות בהם, התקדמנו מבחינה לימודית בזכות ההשקעה 

עם  הרוחנית  בקומה  עלינו  והאהוב,  המסור  הצוות  של 

תורה  שיעורי  המחנכות,  עם  חינוך  שיעורי  יפות,  שיחות 

ושעות מדריכה. והכל באווירה טובה, משפחתית ושמחה.

איזה כיף לצמוח באולפנה כזאת!

מכרז

למועצה מקומית בית אל דרוש/ה:

1. מילוי מקום עו"ס התמכרויות נוער - 75% משרה

2. מילוי מקום עו"ס התמכרויות מבוגרים ועו"ס חרום - 100% משרה

3. קב"ט מוס"ח ורבש"ץ - 100% משרה

4. עו"ס לסדרי דין - 50% משרה

5. מדריכה במועדונית בנים - 100% משרה

www.bet-el.info :פרטים מלאים באתר המועצה 
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אהד באב"ד וטליה סולטן

דוד חי חסדאי ונעמי אונגר

שבת שלום ומבורך
דוד ניזרי,

מנהל מחלקת דת.

חודש שבט בבית מדרש לצעירות בבית אל
לע"נ יהונתן אלימלך לוין ז"ל

בימי חמישי בערב
בעזרת הנשים בבית כנסת ניצנית

בין השעות 21:15-23:00

בתוכנית אי"ה:
21:15 - סדרת לימוד עם תהילה בלכר בנושא: 

'השאיפה לקודש בימינו'.
22:10 - לימוד בספר 'בני מחשבה טובה' עם 

הרב אלחנן לוין.

מוגש כיבוד קל * השתתפות בהוצאות: 20 ₪.

לפרטים: יפעת, 054-4646261.
כולן מוזמנות בשמחה!

הצטרפו ללימוד חמישי בלילה במדרש אליהו למטה.

  21:00 שיעור הלכה מפי הרב יהודה דנה
21:45  ערבית

22:00-22:40 שיעור באור החיים הקדוש 
כיבוד עשיר וחמין בשפע!!

להצטרפות לקבוצה ווטסאפ (שקטה) סרקו את הברקוד:

לא מוצאים זמן לקביעת עיתים לתורה? 

מחפשים שיעור פרקטי ומועיל? 

תענית דיבור- שבת פרשת יתרו (שבת הבאה)
בבית הכנסת 'אהל חיים' (מקלט אשדר)

כבכל שנה בימי השובבי"ם, נקיים בע"ה שבת תענית דיבור, עם 
אמירת 3 פעמים כל התהלים. 

תושבי היישוב מוזמנים!!
בסיום אמירת התהלים נקיים בע"ה סעודה שלישית משותפת 

בבית הכנסת. הציבור היקר מוזמן לסעודה (גם מי שלא השתתף 
בתענית)

לו"ז השבת:
5:35 - שחרית – (קרבנות) 

5:50 -(הודו) 
6:32 - נץ  

קידושא רבה
קריאת תהלים פעם ראשונה

סעודת שבת (כל אחד בביתו)
11:50 - תהלים פעם שנייה 

14:10 - מנחה  
14:35 - קריאת תהילים פעם שלישית  

16:50 -סעודה שלישית משותפת (בבית הכנסת, שקיעה 17:10)
17:46 - ערבית צאת שבת  
שיעור קצר בזוהר הקדוש

תפילה לאחר תענית שובבי"ם
בברכת התורה,

גבאי ביהכנ"ס "אהל חיים"

אבות ובנים ב"היכל גבריאל"

משבת זו הלימוד מתחיל בשעה 19:00.
אלבום עם מדבקות, פרסים, והגרלות!!

מי שלא מגיע- מפסיד!

אבות 
ובנים 

סופר סת''ם ומגיה מוסמך
- כתיבה נאה בכל סוגי הכתבים 

- הידורים מיוחדים ונדירים

-  הגהת גברא ובדיקת מחשב  

- בתי תפילין ורצועות מהיצרנים המובחרים

- עבודה מדוייקת - שקיפות - אחריות 

otvehadar.co.il .0556-609614  ,ברוך דנון
 מוסמך מטעם ועד משמרת סת''ם ולשכת הקודש 

פיתוחי חותם
ייצור כלי כסף

מקבלים הזמנות מיוחדות
קונים כסף וזהב
אברהם כהן
 9975478

0544-424697



yedion@bet-el.muni.il                          | ידיעון פרשת בשלח תשע”ט4

ארנונה 2019
הודעה בדבר תשלומי הארנונה

המועצות  לתקנון  ושומרון  ביהודה  הממונה  סמכות  בתוקף 

הוטלה  דין  כל  ולפי  התשמ"א   ושומרון(  )יהודה  המקומיות 

הארנונה במועצה מקומית בית אל לשנת הכספים 2019 על- 

פי "צו האנונה" המצורף.

תשלום מראש

המועד האחרון לתשלום ארנונה מראש, בהנחה של 2% הוא 

ביום רביעי טו' בשבט תשע"ח )31/01/2018(.

הסדרי הוראת קבע

תשלומים בהסדרי הוראת קבע בהנחה של 2% לכל תשלום 

יערכו השנה ב 12 תשלומים צמודים למדד החל מחודש ינואר 

2018 את הארנונה בהסדר הוראת  2019. מי ששילם בשנת 

אם  אלא   ,2019 בשנת  גם  אוטומטית  ימשך  ההסדר  קבע, 

להסדרים  להצטרף  ניתן  אחרת.  הודעה  למועצה  תימסר  כן 

)באתר  חשבון  לחיוב  הוראה  טופס  באמצעות  האמורים 

המועצה(. יש להדפיס את הטופס, למלא, להחתים את הבנק 

ולהעביר אלינו.

ארנונה וחיובים נוספים ברשת

תשלום שובר ומידע מפורט בנושא הארנונה )כגון: צו ארנונה, 

המועצה:   באתר  למצוא  ניתן  ועוד(  טפסים  הנחות,  פירוט 

www.bet-el.info --<  מחלקות מועצה --< גביה. 

הבהרה, את השובר ניתן לשלם באתר המועצה רק עד התאריך 

יתרות  זה  תאריך  לאחר  התקופתי,  השובר  גבי  על  המצוין 

התושב  על  זה  במקרה  וריבית.  מדד  עדכון  עוברות  השובר 

 )02-9700508/546( ליצור קשר טלפוני עם מחלקת הגבייה 

לתשלום השובר באמצעות כרטיס אשראי, או להגיע למחלקת 

גבייה לביצוע התשלום.  

זכות השגה וערעור 

החייב בארנונה כללית, רשאי, תוך 90 יום מיום קבלת הודעת 

הארנונה  מנהל  בפני  עליה  להשיג  שומה(  )הודעת  התשלום 

)גזבר המועצה( על יסוד טענה מטענות אלה:

שנקבע  כפי  באזור  מצוי  אינו  התשלום  נדרש  עליו  הנכס   •

בהודעת התשלום.

• נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או שימושו.

• הוא אינו מחזיק כמשמעותו בפקודת העיריות.

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום, מיום קבלת ההשגה. 

על תשובת מנהל הארנונה ניתן לערער תוך 30 יום, מיום קבלת 

תשובת מנהל הארנונה לוועדת ערר. על החלטת וועדת ערר 

ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום, מיום מסירת ההחלטה, לבית 

משפט מחוזי.  

חילופי דייר )מחזיק(

על פי חוק, חובה על בעל נכס וגם על המחזיק בפועל )בדרך 

כלל השוכר( להודיע בכתב על כל שינוי בחזקה )שינוי דיירים( 

שחל בנכס.

1. יש למלא טופס רלוונטי להודעה על שינוי החזקה ולצרף 

אליו חוזה שכירות/מכר.

יחולו על  2. חוזה שתכולתו פחותה משנה חובת התשלומים 

בעלי הנכס ולא תעודכן החזקה.

3. כל עוד לא התקבלה הודעה כנדרש על שינוי בחזקה, לא 

יעודכנו המחזיקים וחובת התשלום תחול על בעל הנכס.

4. יובהר כי המועצה איננה צד בחוזה שבין השוכר למשכיר 

)למעט נכסים שבבעלות המועצה(.

-------

דף הסבר למבקשים הנחה בארנונה בשנת 2019

הנחה מטעמי הכנסה

בהתאם   2019 בשנת  תוענק  הכנסה  מטעמי  בארנונה  הנחה 

למספר הנפשות המתגוררות בנכס ולרמת הכנסותיהן בשנת 

המס 2018, כמובא בטבלאות ההכנסה שמצורף בזה.

את הבקשות להנחה ניתן להגיש לכל המאוחר עד 29.03.19 

עד  המאוחר  לכל  להגיש  יכולים  עסקים-עצמאים  )בעלי 

31.10.2019 בצירוף דו"ח שומה של שנת 2018(.

מה יחשב כהכנסה?

ההכנסות  כלל  סמך  על  שתבחן  ממוצעת  חודשית  הכנסה 

השנתיות ברוטו, של המתגוררים בנכס למעט מחצית הכנסתם 

של בן או בת. לא תובא בחשבון הכנסה של עד שכר המינימום 

של ילד/ה אחד, קצבאות זקנה , שארים וילדים וקצבת ילד 

העיסוק  את  לפרט  יש  הבקשה  טופס  במסגרת  לכן,  נכה. 

וההכנסות של כל בני הבית מגיל 18 ומעלה, ולצרף אישורים 

ההכנסות  כלל  ביחס  הבית  מבני  אחד  כל  לגבי  מתאימים 

בשנת המס אשתקד.

חריגים בחישוב הכנסה:

• לא יכללו כהכנסה תשלומים שהביטוח הלאומי משלם בגין 

קצבאות ילדים, גמלת ילד נכה, זקנה ושארים.

• מחצית בלבד מהכנסת הילדים הרווקים )מעל גיל 18( הגרים 

בדירה, תחשב כהכנסה.

• אדם שמשכיר את דירתו לאחר ושוכר דירה אחרת למגוריו, רק 

ההפרש )אם ישנו( בין דמי השכירות יחשב לו כהכנסה.

חשוב לדעת, ההנחה מוגבלת לגבי 100 מ''ר בלבד משטח הדירה.

מהם האישורים הנדרשים לקבלת ההנחה?

בקשה להנחה יש להגיש רק על גבי טופס בקשה המיועד 

לכך, שמולא על כל סעיפיו. לטופס הבקשה יש לצרף אישורים 

ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית, 

כמובא להלן:

• טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
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• צילום ת.ז. של שני בני הזוג המבקשים את ההנחה + ספח בו 

מצוין כי גרים בבית-אל.

 )2018(  106 או טופס  • שכירים- תלוש שכר חודש דצמבר 

במידה שעבד כל השנה באותו מקום עבודה )למי שיש מספר 

תושב  עבודה(.  מקום  מכל  דצמבר  תלוש  עבודה-  מקומות 

שהחליף מקום עבודה במהלך השנה יביא תלוש אחרון בשנת 

המס מכל מקום עבודה.

עצמאי- דוח שומה לשנת 2018.

שנת  במהלך  מסוימת  תקופה  )אפילו  עבד/ה  ולא  במידה   •

2018(, יש להמציא מביטוח לאומי אישורים- "זכאות לגמלאות" 

ו- "אישור תקופת עיסוק" על החודשים בהם לא עבד/ה. 

• יש לצרף דפי חשבון בנק )מכלל הבנקים במידה שיש יותר 

בחודשים  התושב  בחשבון  התנהלות  המפרטים  אחד(  מבנק 

יולי עד דצמבר 2018.

תושב שלאחר קבלת הזכאות להנחה מרגיש כי נפגע כתוצאה 

מאי בחינת מצבו לאשורו בשל אחד הטעמים הבאים:

# מחזיק בנכס שנגרמו לו הוצאות גבוהות במיוחד בשל טיפול 

רפואי, שלו או של בן משפחתו.

משמעותית  להרעה  הביא  אשר  אירוע  לו  שאירע  מחזיק   #

בלתי צפויה במצבו החומרי.

הנחות  ועדת  בפני  נוספת  לבחינה  בקשה  להגיש  רשאים 

)התהליך מתחיל מול מח' רווחה(.

הנחות לזכאים על פי חוק

לזכאים להנחה ע"פ חוק יש פירוט מלא באתר המועצה עם 

סוגי ההנחות, שיעור ההנחה ומסמכים שחייבים להגיש.

ו'  )פרק  המדינה  במשק  ההסדרים  לחוק  בהתאם  לב!  שימו 

למועצה  חובותיו  כלל  ישלם את  לא  תושב אשר   ,)16 סעיף 

עד 31.12.2019, ההנחה ממנה נהנה במהלך השנה תתבטל 

לאלתר ורטרואקטיבית מתחילת שנת המס.

כדאי לדעת!!!

# ניתן לבקש לקבל את השוברים התקופתיים לדוא"ל הפרטי 

ובכך להקל את המעקב אחר החיובים ולתרום לאיכות הסביבה.

# הוראה קבועה לחיוב חשבון נכנסת לתוקף רק בחיוב שיוצא 

לאחר הגעת הטופס הוראת הקבע חתום למח' גבייה, את החיובים 

עד לצאת השובר הבא יש לשלם באמצעות כרטיס אשראי/ המחאה/ 

מזומן בכדי להימנע מחובות הצוברים ריבית והצמדה כחוק

# יתרות חוב צוברים ריבית שנתית מצטברת בגובה 6% )0.5% 

לחודש( וצמודים למדד בהתאם להוראת החוק.

# אי קבלת שובר לתשלום אינה פוטרת מחובת התשלום במועד 

)ע"פ חוק הארנונה הינה תשלום שנתי, פריסת תשלומי הארנונה 

לתקופות הינה שירות המועצה לתושב המתאפשר ע"פ חוק( 

# בקשה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית התשלומים 

הנדרשים על פי דין, במועדם.

# המועד האחרון להגשת בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה 

הוא 29.3.2019. עצמאי/ת עד  31.10.2019 )בצירוף שומת מס 

לשנת 2018 בלבד!(.

# הגשת בקשה להנחה על פי מבחן הכנסה  לאחר 29.3.19, תעודכן 

לזכאים לה מחודש קבלת הבקשה במלואה במחלקת גבייה.

# בקשות הנחה ללא כל המסמכים הנדרשים לא יבחנו כלל. 

 2% בגובה  בהנחה  מזכה  קבע,  הוראת  באמצעות  תשלום   #

מהחיוב השוטף, כך גם לגבי תשלום שנתי מראש.

# כל סוגי המסמכים בנושא ארנונה, מים, עדכון מחזיקים וכד', 

נגישים באתר המועצה.

 ,)!( בלבד  ארנונה  מתשלום  פוטרת  ריק,  לנכס  הנחה  מתן   #

של  תקופה  למינימום  הפטור  מצטברים.  חודשים  ששה  למשך 

חודש ורק בתנאי שיוגש הבקשה בתקופה שהנכס ריק ובאישור 

פקח המועצה.

# השובר התקופתי מכיל מידע שימושי מלבד גובה החיובים 

ופירוט השירותים בגינם נוצר חיוב. מומלץ לפחות פעם בשנה 

לוודא שמספר הנפשות שמופיע בשובר התקופתי חופף למספר 

הנפשות המתגוררות בפועל בבית. שמספר מונה המים בשובר 

זהה למספר המונה בבית. השובר אף מכיל שורת מידע בעניין 

יתרות זכות או חובה בכרטיס התושב.

שיש  במידה   2019 הארנונה  ובצו  זה  במידע  האמור  בכל   #

פער בין לשון החוק לבין המידע שמוצג, לשון החוק גובר.

 'מס
 נפשות

בשנת  -שקלים חדשיםהכנסה ממוצעת ב
 2018 הכספים 

 

1 
עד 
2,847 

472,8מעל   
743,2עד   

743,2מעל   
,7013עד   

3,701מעל   
5,300עד   

2 
עד 
4,270 

4,270מעל   
4,910עד   

4,910מעל   
5,550עד   

5,550מעל   
7,949עד   

3 
עד 
4,952 

4,952מעל   
5,695עד   

5,695מעל   
6,438עד   

6,438מעל   
9,219עד   

4 
עד 
5,636 

5,636מעל   
6,481עד   

6,481מעל   
7,327עד   

7,327מעל   
10,492עד   

5 
עד 
7,028 

7,028מעל   
8,083עד   

8,083מעל   
9,137עד   

9,137מעל   
13,085עד   

6 
עד 
8,421 

8,421מעל   
9,684עד   

9,684מעל   
10,947עד   

10,947מעל   
15,677עד   

 שיעור
 ההנחה

 20%עד  40%עד  60%עד  80%עד 

     

7 
עד 
9,813 

9,813מעל   
11,285עד   

11,285מעל   
12,757עד   

12,757מעל   
18,269עד   

8 
עד 

11,206 
11,206מעל   
12,886עד   

12,886מעל   
14,567עד   

14,567מעל   
20,862עד   

9 
עד 

12,598 
12,598מעל   
14,488עד   

14,488מעל   
16,377עד   

16,377מעל   
23,454עד   

10 
 ומעלה

עד 
1,370 
 לנפש

 1,576עד  
 לנפש

 1,781עד 
 לנפש

 2,414עד 
 לנפש

 שיעור
 ההנחה

 עד30% עד50% עד70% עד90%

 

 

טבלת הכנסה - למבחן הכנסה לשנת 2019
תקנה 2)א()8(
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0546-748632

Chen Sabato
Makeup & Hair styling

cs

עם שו"ת           
מיכל שרגא,
מנהלת תחום מניעה במועצה

מהי התמכרות וכיצד היא נוצרת?

מה המסר שלנו?

השבוע התארחה במדור השו"ת מיכל שרגא, מנהלת תחום מניעה במועצה. בשו"ת הבא )פרשת 'יתרו'( יתארח במדור השו"ת משיח מרדכי, אחראי יחידת מבני ציבור, 
גני ילדים, קראוונים והבריכה מטעם המועצה. שאלות למשיח ניתן לשלוח לדוא"ל: mashiachm@bet-el.muni.il עד ליום ראשון, י"ד בשבט, בשעה 9:00 .

תלות,  או  מוגזמת  הנאה  רע,  כהרגל  מוגדרת  התמכרות 

באופן  התנהגותיים  לדפוסים  פנייה  או  בחומרים  שימוש 

שפוגע בתפקוד השוטף.

ההתמכרות היא למעשה הפיתרון למצוקה רגשית הקיימת 

'פתרון'.  זהו  אך  אמנם,  שגוי  פיתרון  האדם.  בתוך  עמוק 

כל אדם במהלך חייו נפגש עם קונפליקטים שונים: מחלה 

של אדם קרוב, אבדן, פגיעות חברתיות, טראומות, מצוקות 

ועוד. כאשר האדם אינו מצליח  רגשיות בתקופת הילדות 

לפתור את הקונפליקט שאתו הוא מתמודד או שאין גורם 

גדול  ובכאב  פנימי  בחלל  חש  הוא  בפתרון,  לו  שיסייע 

שעלולים לגרום לו לברוח ל'פתרון' - היינו להתנהגות או 

לשימוש בחומר פסיכואקטיבי שמסייע לו בבחינת 'משכך 

כאבים' ובאמצעותו הוא לא חש את הכאב הנורא שאותו 

הוא חווה, מפתח בו תלות ומשם מגיעה ההתמכרות לאותה 

התנהגות או לאותו החומר.

קחו אחריות! גלו ערנות כלפי ילדיכם וכלפי הסביבה, שוחחו 

ולטיפול  לייעוץ  פנו  קונפליקט,  בזמן  והיו שם  רגשות  על 

בשעת הצורך, הגיעו לסדנאות ולהרצאות שמטרתן לספק 

לכם מידע ודרך להתמודדות ובכך תהיו שותפים ביצירת 

סטריפים  לנוער  יחולקו  בקרוב  ובטוחה.  בריאה  סביבה 

בנושא מוגנות ואיגרת לתושבים.

במהלך תשע"ז  - 2017 הוביל השר לביטחון פנים, ח"כ גלעד 

בתוכה  שתאגד  חדשה  רשות  להקים  ההחלטה  את  ארדן, 

המקומיות  ברשויות  כה  עד  שפעלו  האזרחי  המאמץ  גופי  את 

בישראל: 'רשות למלחמה בסמים', 'עיר ללא אלימות', 'מצילה' 

ושיטור עירוני. החלטה זו עוגנה במסגרת 'חוק הרשות למאבק 

באלימות, סמים ואלכוהול' )תשע"ז - 2017(. לפי החוק הרשות 

תפעל למניעה של אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית 

וכן למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול כאשר הפעילות תתבצע 

בשני מוקדי פעולה: ברמה הלאומית וברמה המקומית. 

מתוך ראייה שהרשות המקומית מהווה מפתח לשינוי וליכולת 

יישום  מוגברת למנוע ולהתמודד עם התופעות שציינו ולצורך 

הלאומית  והרשות  בית-אל  מקומית  מועצה  ברשות,  התכנית 

יישובי  מנהל  ומינו  רבים  משאבים  השקיעו  קהילתי  לביטחון 

המאמצים  כלל  את  ולרכז  לארגן  לתאם,  להוביל,  שתפקידו 

לקידום הביטחון וההתמודדות עם תופעות מסכנות אלו ומכאן 

נגזר תפקידי כמנהלת התחום.

פרסום  מערך  מישורים:  במספר  מתבצעת  המניעה  פעילות 

טיפול  בקהילה,  וטיפול  ייעוץ  וגורמי  מידע  המנגיש  והסברה 

ושיקום על ידי עו"ס להתמכרויות )ביישובנו 2 עוסי"ם המטפלים 

להורים  וסדנאות  הרצאות  מכורים(,  ובמבוגרים  בנערים/ות 

בקהילה  וטיפול  חינוך  גורמי  עם  מערכתית  חשיבה  ולנוער, 

סביב אירועי הזמן: פורים, חופשת קיץ, ל"ג בעומר ועוד.

מהו תחום המניעה וכיצד הוא פועל?
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תושבי בית-אל שלום

השבוע נהרגה בפיגוע תושבת עטרת, הדס תפוחי הי"ד. אובדן 

נורא למשפחתה, ליישוב עטרת וגם לחברינו היקרים במתנ"ס 

תנחומינו למשפחה  שולחים את  אנו  מכאן  בנימין שם עבדה! 

ולעמיתנו במתנ"ס בנימין ומתפללים שלא נדע עוד צער! 

המכללה בית אל - תודה למאות המשיבים על הסקר שהפצנו. 

המידע שנתתם לנו בהחלט יעזור לקדם את הפתיחה לשביעות 

רצונם של התושבים. ההיענות הגדולה מוכיחה שאכן המכללה 

בקרב  קיים  לצורך  מענה  תהווה  בקרוב  בע"ה  שתפתח 

התושבים.

להתגבש.  מתחילים  שכבר  ראשונים  קורסים  נפרסם  בקרוב 

כמובן תוכלו גם להתעדכן באמצעות האתר שלנו! 

תוצאות ההגרלה יפורסמו בקרוב באתר. 

בפני  עמדנו  שחלף  בשבוע   - שלג  לימי  המתנ"ס  הערכות 

התראה לשלג, אני עדיין כמובן לא יודע האם אכן השלג הגיע. 

קבלת קהל: ימים א'-ה' 8:30-14:30
www.matnas-betel.org.il :אתר המתנ"ס bet-el@matnasim.org.il :טלפון: 9706600 פקס: 9709560, מייל

  

מתנ“ס בית אל
www.matnas-betel.org.il :כל המידע העדכני על הנעשה במתנ"ס תמצאו באתר

בימים דבר מנהל המתנ“סדבר מנהל המתנ“ס החרום  ממערך  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  במתנ"ס  אנו 

כאלה, ומפעילים את כל נושא המתנדבים, החל מגיוסם, רישום 

אנו  שלהם.  הפעילות  אחרי  ומעקב  ביטוח  לצורך  המתנדבים 

שלנו,  המדהים  הנוער   - שונים  ממוקדים  מתנדבים  מפעילים 

בחורי הישיבה הגבוהה והמכינה הקדם צבאית וכמובן כל תושב 

המעוניין להתנדב במצבי החרום. אני מאחל שימים אלה תמיד 

יעברו בשקט בשלווה ובשלום. 

הנגב  הפריפריה  לפיתוח  המשרד  בחסות   – פסיפס  סדנאות 

השבוע  וב"ה  זו.  בפעילות  גדולה  חשיבות  רואים  אנו  והגליל. 

בבניין  שהתמקדו  שתיים   – סדנאות  שלוש  ברצף  התקיימו 

הזוגיות וסדנה מיוחדת לאם ולבת שכל העשייה שלהן הייתה 

מוקדש  שיהיה  מיוחד  פסיפס  מכינות  הן  יחד  הקהילה.  למען 

לקהילה. האווירה בסדנאות מיוחדת והמשתתפים מברכים על 

ההזדמנות שנתנה להם!

שבת שלום לכם תושבי בית אל!

יוסי קרסנטי.

ארועים במתנ“סארועים במתנ“ס

מנחה הסדר- בוסתן פרג'ון ולהקתו

אורה אופיר ובנה מנחם מספרים מזווית אישית ועם הרבה חן על הקושי 

והכאב, על נקודות של אור בתוך החושך, על הרצון לתת ולהאמין בטוב, 

ועל הצמיחה מתוך אמונה, בין הסיפורים הם שרים יחד מתוך השירים 

שמלווים אותם לאורך הדרך וממלאים בכוח ובתפילה.

 כניסה: 
20 ש"ח

בשעה 21:00
באולם תרבות

מוצאי שבת
 פרשת יתרו 

כ' בשבט, 26.1 

 
  מאפילה לאורה 

 
מופע לנשים 

 על התמודדות עם מחלת נפש.מופע סוחף ומרגש

להיות חלק מההצגה של החיים
להיות חלק מההצגה של החיים תיאטרון קהילתי – נשים צעירות

(גילאי 18-35, בכל שלבי החיים)

התיאטרון התחיל

ניתן להצטרף בשבוע הקרוב על בסיס מקום פנוי!!

תיאטרון קהילתי – גברים
(בכל הגילאים ושלבי החיים)

מתחילים!!!
ביום שלישי ט"ז בשבט, 22.1
בשעה: 20:00-22:00 במרפ"ד

נשארו מקומות ספורים.

במבנה האחוזה בשכונת הוואדי ימי ראשון, 20:00-22:00

פרטים נוספים וטופס הגשת מועמדות באתר המתנ"ס.
עלות מסובסדת: 200 ש"ח לשנה.

פרטים נוספים וטופס הגשת מועמדות באתר המתנ"ס.
עלות מסובסדת: 200 ש"ח לשנה.
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"אבל בא לי...                  
         הצבת גבולות פיננסיים לילדים"

איך מחנכים אותם להתנהלות כלכלית נבונה?
האם כדאי ונכון לתת דמי כיס?

איך מציבים גבולות לילדינו תוך שמירה על יחסים תקינים?

מכללת בית אל -
 ההזדמנות להתפתח קרובה אליך.

תושבי בית אל והסביבה

הצביעו והשפיעו - אילו קורסים ייפתחו?
בין המשתתפים יוגרלו שוברים ע"ס 300 ש"ח עבור הרישום לקורס*!

 חפשו את הסקר שלנו באתר המתנ"ס 
או סרקו את הברקוד המצורף

*בכפוף לתקנון המופיע באתר מתנ"ס בית אל
  

מכללה ללימודי מקצוע
ותעודה מגיעה עד אליכם!

 "בעקבות דוד המלך בעמק האלה" 
נצא בע"ה ביום ראשון י"ד בשבט 20.1.19 

לשפלת יהודה בעקבות דוד המלך.
7:30 - יציאה.  18:30- חזרה.

קהילה מטיילת

סטודנטים יקרים! 
מחפשים מקום בבית אל ללימוד בשקט ובאווירה מפנקת? 

אנו בשלבים אחרונים לקראת פתיחה של מרחב למידה לסטודנטים 
במרכז צעירים!

ולהיות אחראים על פתיחה וסגירה בערב/ בוקר בשבוע במהלך כדי להתחיל אנחנו מחפשים סטודנטים שמעוניינים להיות חלק מהיוזמה 
החופשת סמסטר - אשמח שתצרו איתי קשר!

אודיה פרלמן, 0523-003605.

צעירים וצעירות
מוזמנים למפגש סוחף ומרתק עם האיש שהצליח לעבור 

מעולם המגרש לבית המדרש

הרב רן בן ישעיה
לבנים ובנות עם כיבוד עשיר פעם 

בשבועיים בימי רביעי
יום רביעי | י"ז בשבט | 23/1/19 | 21:30

בבית מש' איזנמן, רחוב מי מרום 1, בית אל.
מה במפגש?

ההתמודדות היומיומית שלנו עם מסר ששייך 
לכל אחד ואחת מאתנו.

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ
לעדכונים על השיעור סרקו את הברקוד/

https://goo.gl/e3kCV5 :היכנסו לקישור

תושבים יקרים שלום, 

כבכל שנה גם השנה נקיים התרמה בישוב לצורך חידוש המלאי לרכישת 

תחפושות ואביזרים והוצאות נוספות ליריד.

בני כיתות ז' מבית ספר בנים יעברו בבתים בימי רביעי - חמישי י''ז-י''ח 

בשבט. 

נא הרימו תרומתכם בעין יפה. באם לא הגיעו אליכם, 

נא יידעו אותי. נויה, 0549-300591.

נשים ונערות יקרות - נשמח לעזרתכן באריזת התחפושות, 

בהתנדבות ביריד ובהחזרת תחפושות.

המעוניינות להתנדב יפנו אל לאה נחמני, 0586-606637.

שבת שלום! צוות הגמ"ח.

שבת שלום! שרי לרנר, רכזת התרבות במתנ"ס.

איך מדברים עם ילדים על כסף?

המרכז לצמיחה פיננסית מבית 'בנק הפועלים', 
'החברה למתנ"סים' ו'מרכז צעירים – אופק' 

שמחים להזמינכם לסדנה:

בהנחיית מירב פישר - 
מנחת הורים מוסמכת מכון אדלר ומשרד החינוך

השבוע ביום רביעי, י"ז בשבט (23.1.19)
באולם התרבות- מתנ"ס בית אל

20:00 התכנסות וכיבוד קל | 20:30 תחילת סדנה

הסדנא ללא תשלום ומותנית בהרשמה מראש באתר המרכז 
https://goo.gl/bSUUzp :לצמיחה פיננסית

    פרטים נוספים באתר המתנ"ס

    מספר מקומות מוגבל
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נוער בית אל כבודנוער בית אל כסוד

נח“לנח“ל

נוער צעיר בנות

חוגים חוגים 

לכל שאלה ובקשה ניתן לפנות לרותי פרץ, 0545-300527.

נחלWים אהובים וצדיקים!!!
איך עבר עליכם השבוע???

החורף הכבד בעיצומו ואנחנו בנחל הכתום והחמים שלנו שורדים את החורף ביחד 
בכיף ובשמחה.

וכעת דבר תורה קצר לפרשה מאת הרב סולטי:
בפרשת השבוע מסופר לנו על פרעה שמתחרט 

על שחרורם של בני ישראל ממצרים. ומחליט לרדוף אותם ולהחזירם למצרים. ובסוף 
הוא וכל חילו טבעו בים ובני ישראל נצלו... שנזכה...

ועכשיו לפינת זהה את הנחלWי\ת???
- מצרפתי הנחל.

- לומד בבני בנימין.
- יש לו סמרט@#$... (אסור להגיד את זה)

ד"ש לשביעיסטים על הבגרויות חורף.
וגם למשה כי הוא ביקש ממש יפה.

כולם מגיעים בשבת ב13:00 בדיוק בנחל.
חברותא משכימה ב12:45 עם איציק ושלום כיבוד קל עליהם.

שבת שלום לכולם ! אוהבים! הרכזים.

בני עקיבאבני עקיבא

סניף בית אל היפוות! 
השבוע בע"ה מתחילים מבצע קטלני: מבצע על האש! השבט שמגיע במשך תקופה 
הכי הרבה, עם כחולבן ובזמן למפקד, יקבל על האש מהסרטים על חשבון הסניף. אז 

עופו על זה! יום שלישי הקרוב בע"ה נצא לנטיעות. יהיה להיט!!!
ועכשיו- זהו את המדריכה:

*אוהבת לקום מוקדם. | *שרופה על אחיינית שלה. | *לומדת נהיגה:)
לו"ז לשבת:

20:30 - פעולת חב"ב. 14:30 – מבזק. 15:00 – מפקד.

שבת שלום! 
בציפייה לבניין אריאל. צוות קומונה ורעותי.

אריאל בניםאריאל בנים

אריאל בנותאריאל בנות

ט"ו בשבט הגיע!! 
משחק ניווט מטורף בחסות קרן קיימת 

לישראל!
יום חמישי הקרוב – י"א בשבט.
כמובן שאף אחת לא מבריזה!
'צא לחורש וראה: האילן מקושט
כילדה שלבשה את שמלת השבת,
וכל פרח פרח, וכל נבט נבט -

ט"ו בשבט, ט"ו בשבט, ט"ו בשבט!'
לאה גולדברג

אז מה שלומכם ? 

אני רוצה להזכיר שההרשמה 
לסדנת תיאטרון היא עד יום 

ראשון הקרוב! 
אז למעוניינות פרטים אצלי! 

שימו לב למודעה, 
לא כדאי להפסיד!

סניף בית-אל 
האלופים!!!

ט"ו  סדרי  קיימנו  שלישי  ביום 
בשבט בשבטים.

בע"ה  נצא  הבא  בשבוע 
מודיעין  באיזור  נטייל  לנטיעות!!!! 

ונסיים בפארק ענבה. 
אז מה צריך להביא???

כובע, נעליים סגורות, 3 ליטר מים, 
קצת  צהריים,  בוקר,  ארוחת 

נשנושים ובעיקר המון מצברוח!!!
מה לא להביא???

החלטה  התקבלה  שעברה  בשנה 
שלנטיעות  הארצית  בועידה 
כשאנו  פלאפונים.  ללא  יוצאים 
יוצאים לשטח אנו יוצאים במטרה 
ליהנות מהטבע, מהמפגש אחד עם 
של  מהאוויר  מהצמחייה,  השני, 
מחיבור  ובעיקר  ישראל  ארץ 
להשיג  יכולת  לנו  אין  לעצמנו. 
מטרה זו עם הסחות דעת. ועל כן, 
אני והמדריכים נהיה עם פלאפונים 
למקרה חירום, נביא איתנו מצלמה 

מקצועית ונהנה מהמסלול.
לו"ז לשבת:

20:30 - פעולת ערב חב"ב.
15:20 - לימוד צוות.

15:40 - מפקד.

שבת שלום!

לכל הנשים האוהבות לרקוד 
בואו להצטרף לריקודי עם שולמית רמר באולם הפיס בימי ראשון. 

מתחילות 19:30-20:15. מתקדמות: 20:15-22:00.

יום חמישי הבא בנות החוג כדורסל 
ישחקו מול בנות מעלי, מאחלות להן 

בהצלחה רבה!!!

סדנת משחק נדירה לנוער צעיר! 
מספר המקומות מוגבל!

שח"ם איגוד השחקנים בישראל 
פרויקט לסדנאות קולנוע ברשויות מקומיות 

בשיתוף מפעל הפיס.
עשרה מפגשים לקבוצה בהובלת שחקנית. 

תהליך מקוצר.  בתוך העשרה שני מפגשים עם 
אומן אחר, כחלק מעולם הקולנוע. 

מפגש פעם בשבוע.

סניף בית אל מה 
קורה?

אנחנו  ישראל-  ארץ  חודש 
בעיצומו!

נרשמו  בשבט-  ט"ו  מסע 
הולך  חניכים,  מ-60  למעלה 
להיות מסע משוגע! מסע בסימן 
עם  (הודעות  ישראל.  ארץ 

פרטים ישלחו לפני המסע).
חברות- כרגע מספר המשלמים: 
נווה-24  הראל-33  דביר-25 

מעוז-17 נחלה-22.
בעוד שבועיים נכריז על השבט 
של  ביותר  הגבוה  המספר  עם 
האחרונים-  אז  המשלמים. 
לזכות  שלכם  לשבט  תעזרו 

ולקבל את החם צווארים!!
ל'חודש  בפרס  נוכחות-  מבצע 
טבת' זכה שבט מעוז על נוכחות 
ופעולות...  מפקדים  בתפילות, 
ל'חודש  הפרס  את  התחלנו 

שבט'.
לו"ז לשבת:

20:30 - פעולת חב"ב.
14:40 - לימוד ומפקד מדריכים.
15:00 - מנחה, מפקד ופעולות.

בצפייה לבניין אריאל!
אסבן, לסקר וצוות תשע"ט

ברכות לבנות חוג קראטה שנבחנו במבחן 
דרגה ועלו בדרגה. הבנות מתאמנות ברצינות 

ובהנאה ומתקדמות במיומנות וביכולת. 
המשיכו כך!

שבת שלום! שרהלה, 0585-150160
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3.5 חדרים במרכז בית אל ב'. כולל כניסה נפרדת, יחידת 

הורים ומזגן. 0525-665501.

מאיר,  א'.  שכונה  גדולה,  סוכה  מרפסת  חדרים,   4

           .0545-693033

4 חדרים, משופצת. 'אריה נכסים', 0544-376669.

נכסים',                'אריה  גינה.  עם  ארבעים,  מיליון  בית, 

.0544-376669

נכסים',  'אריה  גמיש.   ,1,390,000 דופלקס,  חדרים,   7

.0544-376669

ואופציה  להשכרה  יחידה  עם  וייחודית  ענקית  וילה 

במרכז   שקט  מיקום  מושקעת.  גינה  נוספת.  ליחידה 

בית-אל, 0525-666278. 

כשאת רוצה להיראות טוב מתמיד...
                                 

מיכל לנדוי
איפור מקצועי ותדמית נכונה
02-9975587 050-7445482

איפור כלות ואירועים 
      וסדנאות בהתאמה אישית 

ממלאי/ות מקום חד יומיים לבית-הספר בית-אל בנים. 

לפנות לרותי, 0587-800566.

בשבח והודיה לה' יתברך לכבוד בר המצוה של 
בננו היקר אלישיב נ"י

שמחים אנו להזמינכם לעונג שבת שיתקיים
השבת, פרשת 'בשלח',

באולם שמתחת לבית הכנסת המרכזי, בשכונה א',
בשעה 12:30.

תומר ורעיה ישראלי. 

משתתפים באבלה של חברתנו ענת סבג
בפטירת אימּה אסתר גבאי ז"ל

הלוויה התקיימה ביום שישי, ה' בשבט.
יושבת שבעה: ברחוב אדמונית 20, גן יבנה.          

.055-6663699

משתתפים באבלו של חברנו רונן בלכר
בפטירת אביו יהודה בלכר ז"ל

הלוויה התקיימה ביום ראשון, ז' בשבט ברחובות.
יושב שבעה בבית משפחת בלכר, רחוב ש"י 11, רחובות.

קשב וריכוז - 
פתרון באחריות

ללא תרופות
 להורדת הריטלין

אליהו 
 0522-286523
0585-000571

קליניקה לטיפול בשיטת ד"ר ליפו

משפחת בית אל אבלה בפטירתו של חברנו שרגא ראב ז"ל
ומשתתפת באבלן של אסתר איזנמן ופנינה איזביצקי

בפטירת אביהן.
הלוויה התקיימה ביום רביעי, י' בשבט, בפתח תקווה.

יושבות שבעה: בבית המנוח, רחוב מי מרום 1, בית אל.
תפילות: מנחה- סמוך לשקיעה, לימוד וערבית. 

 יש לכם בית למכירה? 

רוצים לחסוך הרבה כאב ראש? 

 

  מחפשים לקנות בית משלכם? 

אבישג אל-גד
יועצת הנדל"ן

שלכם בבית-אל.

אבישג אל-גד
יועצת הנדל"ן

שלכם בבית-אל.
לב הבית 

נדל“ן 

תנו לי לעזור לכם! 
  052-8971489 
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סולר, נפט וגז במחיר מיוחד לקראת החורף
עבודה עברית על ידי אנשי השומרון, תושבי מגדלים

אספקה מיידית והתחייבות למחיר הזול ביותר
שירות, איכות ואמינות 

 ללא תחרות תנאי תשלום נוחים!
להזמנות: בוריס/אוריאל - 055-9354555 / 053-7288253

דלק השומרון מאיר איזנמן
שירותי גז

טכנאי גז מוסמך – רמה 2
ביצוע כל העבודות

 במערכות גז

052-7363739

תמונות מגנט

דוד קליין:  058-4674155
להתראות בשמחה!

יש לכם שמחה?

 מעוניינים בתמונות מגנט?

תמונות מגנט
מקצועיות

שיעורים פרטיים בלשון ובספרות. בעלת נסיון בהגשה 
לבגרות. חן סבתו, 0546-748632. 

 ,2016 שנת  דאסטר,  דגם  דאציה  מסוג  רכב  למכירה 
ניתן  לפרטים   .27.3.19 עד  הטסט:  תוקף  ק"מ.   98,700
לפנות לאליהו, 0525-666675. הצעות מחיר ניתן  להגיש 
 .mazrechesh@bet-el.muni.il במייל   27.1.19 עד 

הרכב בבעלות מועצה מקומית בית אל.

'בשלח'  פרשת  לשבת  א'  בשכונה  דירות  מחפשים 
לרגל בר המצווה של בננו. תודה! תומר ורעיה ישראלי,      

 .0509-971187

לכבוד  'בשלח'  פרשת  זו,  לשבת  דירות  מחפשים 
עטיאס,                       משפחת  רבה!  תודה  בנינו.  של  חתן  שבת 

.0544-778882

הפעם נודה את ה' / אלחנן ויפעת לוין

קהילת בית אל היקרה והאהובה,

ה' נתן

וה' לקח

וה' נותן...

בגיל  ז''ל  אלימלך  יהונתן  האהוב  בננו  נפטר  שנה  לפני 
שנתיים וחצי באופן פתאומי.

במשך השנה החולפת קיבלנו תמיכה ואהבה רבה מאנשי 
היישוב כולו. 

שעברנו:  מה  בכל  הקהילה  של  השותפות  את  הרגשנו 
ימי השבעה, אירוע החלאקה ותרומת השיער לע"נ יונתן 
)נתרמו למעלה מ-90 צמות לעמותת זכרון מנחם(, אמירת 
ובית  התורה  שיעורי  בביתנו,  בשבתות  לילדים  תהילים 
והאזכרה  ב"ה,  בקביעות  ופועל  לצעירות שקם  המדרש 

במלאת שנה, שעסקה בנושא חינוך ילדים.

אנו רוצים להודות לכל תושבי היישוב במעגלים השונים: 
יד ה' ואהבתו,  הרבנים שנתנו לנו את הכח לראות את 
לכל  שהתגייסו  המועצה  אנשי  וההצלה,  הרפואה  צוותי 
המסורים  והמחנכים  היועצים  המנהלים,  שנצרך,  דבר 
כולם שהיו לנחמה גדולה לנו ולילדינו בבריאות וברגישות 
לאורך כל הדרך, צוות אולפנת רעיה שנתן את החוסן והגב 
לחזור לשגרת עבודה ברוכה, החברים והשכנים שעטפו 
באהבה ומשפחת בית אל כולה שהתגלתה במלוא יופייה 

ועוצמתה. 

יש בלבנו פינה חמה במיוחד לצוות מעון א', מעון ספיר, 
שבו למד יונתן ז''ל, וקיבל ממנו כל כך הרבה אהבה.

כעת, בחסדי ה' זכינו לחבוק בן חדש במשפחתנו, יהודה 
מהיישוב  החם  החיבוק  את  שהרגשנו  וכמו  נ"י,  מלאכי 
בשעת אבלנו, כך אנו חשים את ההשתתפות בשמחתנו.

אלימלך  ר'  הצדיק  שם  על  נקרא  ז''ל  אלימלך  יהונתן 
)ליקוטי  אלימלך'  'נועם  בספרו,  כותב  שכך  מליז׳נסק 

שושנה, ע״ו( על פרשת השבוע:

"ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים" דהנה ישראל בשעת 
קריעת ים סוף ראו נפלאותיו ית"ש ורוממותו וגדולתו, 

תמיד  וליבם  בדביקות,  תמיד  שהולכים  צדיקים  ויש 
סוף,  ים  קריעת  ובגדולתו אף שלא בשעת  אל  ברוממות 
שגם ביבשה רואין נפלאותיו איך הם עד אין קץ וערך בכל 
דבר ודבר הנמצא בעולם. וזהו הפירוש "ובני ישראל הלכו 

ביבשה בתוך הים".

ולשליחיו הנפלאים שהיו עמנו  עולם  לריבונו של  מודים 
בתוך הים אך גם ביבשה, ומתפללים שנזכה לחוש תמיד 

את יד ה' ההולכת עמנו בכל שעה. 

יהי שם ה' מבורך!

בברכת כהנים באהבה,

אלחנן, יפעת והילדים. 
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תכנון וביצוע כל
    עבודות החשמל

מכירה והתקנה של 
    כל סוגי המזגנים

דוד אלון




054-7949370
davidygle@walla.com

“




חנות לבנדר כאן בבית אל
צילום תמונות 

פספורט
ופיתוח תמונות במקום

הדפסת מגנטים
 ועוד

לבנדר - קסטיאל אהרן
050-552-4710
 מעל חנות כלבוטיב

קוראים יקרים שלום, 

תשובות לשאלות נפוצות

איך יודעים עד מתי צריך להחזיר ספר?

חודש אחרי ששואלים אותו. אם לא זוכרים את התאריך 

אפשר לבדוק באתר.

איך מגיעים לאתר הספרייה?

יש שלוש אפשרויות:

 https://beitel.library.org.il 1. בכתובת

הספרייה  על  וללחוץ  אל  בית  ספרייה  בגוגל  לכתוב   .2

הקהילתית בית אל: דף הבית )בדרך כלל תוצאה שנייה 

בחיפוש(. 

3. להיכנס לאתר המועצה<לשונית 'ספרייה' וללחוץ על 

כפתור "אתר הספרייה החדש".

איך נכנסים לכרטיס הקורא שלי?

אם עדכנתם בספריה את תעודת הזהות של אחד ההורים, 

זהו שם המשתמש וגם הסיסמא שלכם.

פשוט לחצו על כפתור "כניסה". ניתן לראות את ההשאלות 

של כל המשפחה )לא כולל תלמידות בית ספר בנות-להן 

צריך להכניס ת.ז בנפרד(.

באתר ניתן גם להאריך השאלה של ספר, שאינו מוזמן, 

לחודש נוסף.

בברכה,

אביגיל וצוות הספרייה.

 

טכנאי מיזוג אוויר, 
חשמלאי, אינסטלאטור,

 שיפוצים כללים
פתרונות לבעיות
 תחזוקה כלליות

רפלקסולוגיה עבור:
כאבי גב ופרקים

כאבי ראש וסינוסיטס
בעיות עיכול

הפרעות שינה
הרגעה ושחרור מתח

זירוז לידה טבעי

תומכת לידה 
ורפלקסולוגית

אילונקה 052-7984434

ביום שני, 21.1, אחיות יהיו במרפאה בין השעות -8:00
11:00, עקב השתלמות.

חורף בריא!
צוות 'כללית'.

1. ביום ראשון, י"ד בשבט, )20.1( בית המרקחת סגור.

בצורה  מגביר  השד  סרטן  של  מוקדם  שגילוי  הוכח   .2
חשוב  בידכן.  בריאותכן  הריפוי:  סיכויי  את  משמעותית 
)גם  לשנה  אחת  מומחה  כירורג  רופא  ידי  על  להיבדק 
בהיריון וגם בהנקה(. בתאריך א' באדר ב' )8.3( ד"ר טל 
– כירורגית מומחית משערי צדק, תגיע לבית אל לבצע 

בדיקות שד לנשים. יש לקבוע תור מראש.

שבת שלום!

צוות 'לאומית'.

עד  רצוף  פתוח  יהיה  הדואר  בשבט,  י"ח  חמישי,  ביום 
לשעה 14:00. אחר הצהריים יהיה סגור.

ישראל ברוכי.
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פסגות

כל עבודות הדפוס
שירות עד בית הלקוח

בהנהלת  יששכר לויים

   טל‘:  9975576  פקס: 9974824  
  נייד: 054-6813926

hallevim@gmail.com

דפוס הלויים 

חרדה?
        - אל דאגה!

דיכאון?
       - יש פתרון!

אל-הלב - 
טיפול יהודי ייחודי

(בשיטת ד"ר אבולעפיה)

02-9973296

מטפלת מנוסה 
בתרפיות גוף-נפש:
פיענוח תירפיתי, פרחי 

באך, PBA - שיטת 
ריפוי אנרגטית ודמיון 
מודרך. בואי לקליניקה 
בבית אל. צפורה קולט 

052-3618218

ושוב: לחזור על מילת היחס בחלק הכולל

"את הסיוע האמריקני יש לבטל, ואת יחסי ישראל וארה"ב 

המשותפים  הרבים  והאינטרסים  הערכים  על  לבסס  יש 

לשתי המדינות".

"הערכים"  שעבר:  בשבוע  שפגשנו  הליקוי  שוב  הנה 

ו"האינטרסים" הם "החלק הכולל"; הם שני משלימי פועל 

למילה "לבסס", אבל הנה, כותבי המשפט לא הצמידו את 

מילת היחס "על" אלא לפריט אחד מהשניים, וזה הליקוי. 

מה נעשה? - הנה:

"את הסיוע האמריקני יש לבטל, ואת יחסי ישראל וארה"ב 

הרבים  האינטרסים  ועל  הערכים  על  לבסס  יש 

המשותפים לשתי המדינות".

והנה מצאנו ליקוי נוסף: בטורים קודמים הצבענו על כך 

שיש טעם לפגם בריחוק שבין שם עצם, או פועל, לבין 

ובמשפט שלנו המשלימים "הרבים  המשלימים שלהם, 

צמודים  ואינם  "ערכים"  מהמילה  רחוקים  המשותפים" 

אליה. ועל כך - בלי נדר - בפעם הבאה...

לע"נ הוריי - עזרא בן דוד ורבקה בת אשר.
 שבת שלום לכולם! 

        learab@zahav.net.il ,'לאה רבינוביץ 

מחפשים בשביל בנכם את הטוב ביותר? 

מחפשים מקום שיהווה כר פורה להעמקת 
יכולותיו וצרכיו, בקודש ובחול? 

ישיבת "לב חדש" בשילה, מזמינה את בנכם, להתרשם ולהכיר 
וחסידות,  תורה  שמשלבת  ייחודית  תיכונית  ישיבה  מקרוב 

חברה וסביבה בצורה חווייתית, מהנה ומעמיקה. 
לאור הביקוש, יום היכרות נוסף יתקיים ביום ראשון י"ד שבט 

 .10:30 // 20.1.19 //
יום ראיונות יתקיים ביום שלישי כ"ג שבט // 29.1.19. 

/http://lev-chadash.org הרשמה דרך אתר הישיבה

הייתי, נהניתי, חסכתי

במכון אצל אהובה

תספורות, שעוות
פדיקור ועוד...
0546-393088

                   מודעת מלל:  2.5 ₪ למילה   |   משבצת פרסום (4.5X5 ס"מ): 25 ₪.                                        
עמוד שלם פנימי: 350 ₪.   |    עמוד שלם גב: 400 ₪.  

פרסום בעמוד השער (סטריפ):  150 ₪.

עלויות פרסומים מסחריים בידיעון:
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ליקוי לבנה
הירח  זריחה,  טרם  במזרח  שהשמש  לבנה?  ליקוי  מהו 

במערב וכדור הארץ ביניהם, וצלו נופל על הירח.
מתי הליקוי? בט"ו בשבט לפנות בקר.
באיזו שעה? החל מ-5:34 לפנות בקר.

שיא הליקוי? 7:11.
לא נוכל לראות את הליקוי לאחר הזריחה, אלא אם יהיה 

מעונן במזרח וחשוף במערב.
מגני עיניים? אין צורך, אלא רק בליקוי חמה.

מן  ה'  את  "הללו  פרק  מתאים  אך  תיקנו,  לא  ברכה? 
השמיים" עד ''חק נתן ולא יעבור''.

אליעזר לב-יונה.

תודה על שחרור העומס בכבישים
אני רוצה להודות בשמי ובשם תושבי היישוב לראש המועצה, למליאה, למנכ"לית ולכל מי שעסק למען 

שחרור העומס בכבישים לירושלים.
צומת אדם וצומת גבעת אסף מרהיבים ויעילים, תענוג לנסוע ולדעת שמגיעים מהר לירושלים בעז"ה 

ולא לחשב ולקחת פרק זמן של שעתיים כדי להיתקע במשך שעות בכביש! 
אם לא הייתם נאבקים על כך, זה לא היה קורה! 

המשיכו בפועלכם זה! 
תודה רבה רבה! תחי'ה כהן בשם תושבי היישוב.

אינספור תודות לקייטרינג 'טוב להודות'

זו הייתה שבת משפחה, בשמחה מארוחה לארוחה, והכל 
ללא כל טרחה, כי אילנית קארו רקחה. 

תפריט בשפע רב, עשיר, ואיש פירור לא השאיר, יחדיו 
פתחנו בשיר, ויצא לנו זה החמשיר.

תודה גדולה לך, אילנית, את שמך הטוב מזמן קנית, כי 
הצלחות רק כך קונים, בהסעדת מעדנים. 

מזמור תודה מעומק לב נכתב, משבט ה"סטים" לדורותיו.

ישראל סט.

יוזמה חדשה - 'גלגלי חסד' – יד תמר בית אל 
לתושבי הישוב בעלי רכבים, שלום! 

"חוסנה של חברה נמדד ביחסה לחלשים שבתוכה"
הישוב  חברי  משפחות  המלווים   - אל  בית  תמר  יד   - עמותת  צוות  אנחנו 
יוזמים בזאת הקמת קבוצת whatsapp שתאגד  המאושפזים לתקופה ארוכה, 

בעלי רכבים שיוכלו לעזור, ללא ההתחייבות כלל, 
להסיע חולים לטיפולים ו\או הורים \ בני זוגם.

בקבוצה "שקטה" זו, יינתן רק למנהל הקבוצה אפשרות לשלוח מסרון על מנת 
לא להטריד את המשתתפים.

 מי שמעוניין\ת להיות רשום במאגר זה, יפנה אליי.
גם נהגים שיגיעו בקרבת בית החולים ולא בתוכו, ברכת ה' עליכם!

aaroncas@gmail.com 0505-524710 תודה! אהרן קסטיאל

• תוספות בניה כללי ובניה קלה בזמן קצר. 
• מרפסות, פרגולות, מחסנים.

• מטבחים ברמה גבוהה ביותר. 
• עבודות אלומיניום.

• בניית גדרות חיצוניות.
• הרכבת דשא סינטטי לגינות בצורה מקצועית.

 PVC התמחות בפרקטים והדבקות פי.בי.סי •

גרשון בניה ושיפוצים
מעל 20 שנות ניסיון בתחום ובאחריות!
יחס אישי וחם לכל לקוח. 

אחריות על העבודה ומענה 

טלפוני בכל עת.

אפשרות לפריסת תשלומים נוחה.

לקבלת הצעת מחיר התקשרו עכשיו:  058-5540400
   gershon.bnia@gmail.com :דוא"ל

אל תחכו 
יותר...

גרשון- עובדים עם
 הלב והנשמה

שלטים של בית אל- ג': 'אריק ובנץ', 'למה כובע', 'אשמנו בגדנו', 'מתפללים עם הנץ',   

הורדו מגדרות הישוב ב-24 השעות שלפני סיום יום הבחירות ושניות בודדות לאחר 
סיום יום הבחירות. מדובר בשלטים יקרים ויוקרתיים - להם גם ערך סנטימנטלי. 

לא מדובר בהפקר, כמו שאתם צריכים אותם גם אנחנו צריכים אותם... 

ניתן להחזיר שלטים בדרך אנונימית על ידי גורם שלישי, 
כמו"כ, תודה למי שכבר טרח להחזיר את מה שלקח. 

מי שלקח/ ראה/ יודע/  בבקשה ליצור קשר.  
תודה - 0502057859 - יעקב.  

איטום ושיפוצים
אינסטלציה

סיוד וצבע

שמעון לוי
050-8504774

מעל ל-150 עסקים כבר הבטיחו את מקומם באלפון החדש!
ומה אתכם? עוד לא התעוררתם? מיקומים אחרונים!

פרטים בעמוד 16
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זה הזמן ליצור לעצמך 
את השנה הבאה עליך

 לטובה!

שרית אסולין 
  054-4200537 

אימון אישי ואימון לקראת חתונה

בס“ד

איתך 
בדרך

שלך

מבוך 

מצאו את ההבדלים

סודוקו אותיותאיזו ציפור תגיע לעץ? 
              

              
              
              

               
              
              
              
              

אז איך יוצאים מהמינוס?
אברהם לוי 

מלווה משפחות לפריצת
 דרך כלכלית.

 7 שנים - 100 משפחות!

050-4466337

עיצוב אירועים    משלוחי פרחים
 סדנאות שזירה     זרי כלה

משלוחי פרחים בבנימין

054-6713850
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תשע“ט-תש“פ 2019-2020 

  הלבשה  חשמל  אנסטלציה  בניה  חשמל  כלי בית  סופר סתם  אימון אישי  ספרים  מטפלים  אומנות 

  פרחים  יודקה גז                              דלק  גינון  חוגים                       קוסמטיקה   מחשבים  ייעוץ   

 חד פעמי  הדברה   תספורת הסעות צילום גישור

רהיטים  ציוד משרדי   מזון  אופנים גמחי“ם

עריכה לשונית  עיצוב  דפוס  מתנות   סת“ם מאפיה 

 מכירות  תפירה  אדריכלות   שיפוצים  בריאות טיפול טבעי לידה  מוצרי בריאות   מרפאת שיניים  

 עריכת דין  פיננסים  

       מזגנים  אופטיקה
          מכירות  תפירה  

                אדריכלות  
                    

             שיפוצים   

כל העסקים - כל נותני השירותים - כל התושבים

באלפון החדש!
האלפון בצבע מלא, עם דפי כרומו איכותיים, 

יחולק באלפי עותקים בתיבות הדואר הסגורות לכל תושבי בית-אל 
ולמשפחות שיצטרפו ליישוב בשנתיים הבאות. 

אינדקס עסקים

עמוד           21-14.5 ס“מ

חצי עמוד     14.5-10 ס“מ     

רבע עמוד    10-7.5 ס“מ       

שמינית     7.5-5 ס“מ   

סטריפ     14.5-5 ס“מ 

שורת פרסום  עד 8 מילים 

שורת פרסום  עד 16 מילים
כפולה   

* המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות. 

לפרסום: התקשרו עכשיו! עוזיאל סבתו, 0544-350507
alphon2019.2020@gmail.com

הזדמנות אחרונה 
לפרסם!

ימים אחרונים לפרסום באלפון.
מעל ל-150 עסקים כבר הבטיחו 

את מקומם באלפון החדש! 

ומה אתכם? 
עוד לא התעוררתם?
מיקומים אחרונים!


